Anvisningar för Segrarklass(Skl)/konkurrensklass
inom SKF/Bretonklubben. Enbart breton har Skl
inom SKF.

8. KONKURRENSKLASS
Konkurrensbedömning innebär att hunden bedöms efter jaktprovsreglernas krav och
placeras för sin prestation i jämförelse med övriga i klassen deltagande hundar så att den
hund som för dagen visar de bästa egenskaperna kan utses.
På fält och fjäll är antal hundar per parti begränsat till minst 6 och maximalt 20 hundar. För
skog minst 4 och maximalt 7 hundar. Om maxantalet hundar överskrids delas klassen i fler
partier, om hund inte kommer till start så maxantalet hundar inte överskrids ska partierna
slås samman. Om klassen delas i flera partier ska de bedömas som separata klasser som
ska genomföras under samma dag. Domaren bör ge kopplingsorder i ett läge när båda
hundförarna har likvärdiga chanser att koppla. Kopplingsorder är absolut och betyder
avslutat släpp
En hund som inte håller tillräcklig kvalitetsnivå för att kunna placeras utgår från vidare
bedömning.
Hundarna ska fortlöpande, offentligt och individuellt rangeras inbördes. Maximalt 6 hundar
placeras.
För placering ska bedömda egenskaper motsvara minst 2:a pris i Ekl. Övriga hundar blir
oplacerade.
För att fastställa placeringsordningen bör släpp genomföras mellan de hundar som håller
samma prisnivå och inte tidigare mötts. Dessa släpp är enbart till för att skilja hundarna åt
placeringsmässigt och kan genomföras utöver ordinarie släpprunda. Vid behov bör detta
förfarande användas även på skog.
Det är domarens fria skön som avgör vilka hundar som går vidare till fortsatt avprovning.
Hund som för dagen inte håller nivå för att vara placerbar med Ck(= 1:a pris Ekl) och inte har en
godkänd jaktbar situation kan avslutas efter släpprunda p.g.a. konkurrens och/eller yttre förhållanden.

8.1 Segrarklass
Segrarklass (Skl) är öppen för hundar, som erhållit 1:a pris ökl. Kvalitetskraven är desamma
som i Ekl. Utländsk hund ska ha motsvarande merit i motsvarande klass för start i Skl.
Fågel ska fällas när det är tillåtet enligt jakttabell.
Certifikat ska tilldelas den hund som visat de för dagen bästa egenskaperna samt gjort en
prestation motsvarande 1:a pris Ekl.
Certifikatkvalitet (Ck) ska tilldelas placerad hund som gjort en prestation motsvarande 1:a
pris Ekl.
Vid prov med CACIT-status och en Skl ska CACIT delas ut till hund som placeras som 1:a
med Certifikat. Reserv-CACIT ska delas ut till hund som placeras som 2:a om den tilldelas
Ck.
Om prov med CACIT-status genomförs med flera Skl avslutas dessa först och om flera hundar
placerats som 1:a med Certifikat ska de mötas om CACIT/R-CACIT under ett mkt kort släpp. Detta
påverkar inte prissättningen från de avslutade Skl.
Genomförandet ska ske i direkt samband med avslutning av provet eller under annan dag vid samma
provtillfälle. Kriterierna för att skilja hundarna åt är desamma som för ordinarie Skl och fel kan
utesluta från CACIT/R-CACIT. Bedömningen kan avgöras av en i förväg särskilt utsedd domare eller
av de tjänstgörande domarna från respektive parti.

